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Velkommen til Anitta

Velkommen til Dorthe

Renovering af kirken

Da vores kirkesanger Julie går på barsel sidst i
maj har vi ansat Anitta Neilsen som vikar.
Anitta har stor erfaring som kirkesanger og har
ofte være vikar i Verninge kirke. Anitta præsenterer sig selv herunder.
Menighedsrådet siger hertelig velkommen til
Anitta, vi ser frem til samarbejdet.

Foråret er godt i gang og vores graver Peder har
brug for hjælp til at bekæmpe ukrudtet. I april
har vi ansat Dorthe Nielsen som gravermedhjælper. Dorthe er allerede godt i gang med
skuffejern og rive.
Menighedsrådet siger velkommen til Dorthe
og glæder os til samarbejdet.

Som kirkegængere og besøgende nok har bemærket er renoveringsarbejdet på kirken ikke
blevet genoptaget her i foråret. Dette skyldes at
arbejdet har været langt mere omfattende og
dermed omkostningstungt end den finansiering, der oprindeligt var afsat.
Menighedsrådet havde derfor indkaldt provstiudvalget til en besigtigelse den 12. april , og
havde forventet at der var hjælp at hente. Men
nej der var blankt afslag fra provstiet, der anbefalede at vi kunne søge private fonde!!
Menighedsrådet står nu i en meget uafklaret situation, da Nationalmuseet har pålagt menighedsrådet at udføre det helt nødvendige sokkelarbejde. Vi vil selvfølgelig prøve at søge fonde, men private fonde giver helst til noget der
kan ses; ikke arbejder under jorden , hvor nødvendige de end kan være. Det meget nødvendige arbejde med at tætne de eksisterende vinduer, hvor det regner og blæser ind, har vi også
måttet udsætte.
Enden på det kan derfor blive at vi kalker kirken, og undlader det videre arbejde.
Menighedsrådet er selvfølgelige meget kede af
denne udvikling, og ser frem til at vi igen har en
velpasset og flot kirke, der kan stå i mange århundreder endnu.

Kære Menighed i Verninge
Da, jeres nye kirkesanger, Julie, er gået på barsel, vil jeg varetage jobbet som kirkesanger, indtil maj 2017. Jeg hedder Anitta Nielsen og jeg er
også kirkesanger i Nørre Aaby Kirke, og nu også i
Verninge.

Jeg har levet af min sang i de sidste 6 år. Jeg er
desuden ansat, som sanger i Kirkegårds kappellet i Odense, hvor vi har bisættelser og begravelser indenfor alle trosretninger. Derudover fungerer jeg som vikar i mange kirker på Fyn, blandt
andet i Vissenbjerg, Skydebjerg, Kerte, Orte og
Paarup. I min fritid holder jeg koncerter med min
pianist Minako Jensen, til diverse kirkelige arrangementer og koncerter, samt bryllupper. Jeg
er også ofte ude som solosanger, til fx bisættelser og begravelser. Derudover er jeg også solist i
SASO, Sønderjyllands Amatør Symfoni Orkester,
og jeg er også ude som solist ved fx kor koncerter.
At arbejde kirken, er noget der falder mig naturligt, og jeg er næsten også opvokset i en kir2

ke. Jeg startede som 10 årig, med at bestå optagelsesprøven ved Sct. Jørgens Kirkens Pigekor i
Aabenraa, hvor en del af jobbet, var at deltage i
de kirkelige handlinger. Jeg blev hurtigt solist i
koret, og det gav mig en utrolig disciplin og masser af selvtillid. Derfor håber jeg også, at vi i løbet af efteråret, får samlet et kor, da det efter min
vurdering og erfaring, giver både børn og voksne en positiv selvdisciplin og man lærer sig selv
utrolig godt at kende.
Som I kan se i kirkebladet, vil vi under mit vikariat, forsøge os med nye gudstjenester former.
Vi beholder også den traditionelle gudstjeneste
liturgi, men da vi gerne vil have flere til at benytte sig af kirken, vil vi forsøge med nye musik og
stillegudstjenester. Vi skal også have tid til ønske hinanden en god dag, og derfor vil der også
være kirkekaffe, med lidt uforpligtende hygge
efter gudstjenesterne. Vi håber at I vil tage godt
imod disse nye tiltag, og at vi kommer til at se
rigtig mange af jer, i kirken.
Jeg kan bestilles med solosang til kirkelige handlinger, så har man et ønske om en salme, vise eller arie, der skal synges til en bisættelse eller bryllup, så må man meget gerne kontakte mig.
Er der yderlige spørgsmål, fx med et salmeønske til en gudstjeneste, eller kor- både for børn
og voksne, eller ønsker du at få besked om mine
kommende koncerter, så kontakt mig, og jeg
vender hurtigst muligt tilbage.
Jeg glæder mig til vi ses!
De bedste hilsner fra
Anitta Nielsen
Tallerupvej 52, 5690 Tommerup
Mobil: 40 27 73 70
Mail: anittanielsen13@hotmail.com
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Kære Konfirmander
Uddrag af talen til konfirmanderne
Så er den dag kommet som I har glædet Jer til
så længe.
Ja det er muligt at I har glædet jer til denne dag.
Det har jeg ikke helt så meget, for det betyder
jo at jeg ikke længere skal undervise jer. Og det
er jeg faktisk ked af. For I er nysgerrige og I suger til Jer af viden, og I er fyldt med spørgsmål.
Ind i mellem lige rigelig mange spørgsmål, men
I er nysgerrige og I er glade og tillidsfulde og
det har været en fornøjelse. Så stor en fornøjelse at jeg håber at I bærer over med at jeg snakkede lidt for meget og kom ud af lidt for mange
sidespor men I lyttede. Hvor meget af det I kan
huske det er ikke så vigtigt, for det ligger derinde et sted og vil dukke op i jeres hukommelse på et tidspunkt, som inspiration. Og lige der
rammer vi noget vigtigt. I denne tid bliver der
talt om at der skal spares allevegne også på undervisningen, og hvorfor skal der undervises i
ting som oldtidskundskab og religion og den
slags. Det giver ingen point i PISA undersøgelser, det er ikke adgangsgivende til mange jobs
osv. Alt det der kan vejes og måles, det er vigtig, resten er ligegyldigt. Det lader til at være
tidens motto. Nej, nej nej. Kender man ikke
sin historie, kender man ikke sin religiøse baggrund, har man ikke en generel baggrundsviden om alt muligt, så er man fattig. Fattig i ånden. For viden giver ånd. I husker Jørgen der
viste rundt i St. Laurentius Kirkeruin. Han kunne
fortælle så levende om martyrer, og kirkefædre, om skærsilden om synd og nåde og livet i
Roskilde i middelalderen så man næsten kunne høre de handlendes råb og hestenes hove
og kærrenes hjul mod de toppede brosten. Og
I stod og lyttede, tavse og koncentrerede lyttede I, fordi I mærkede denne ånd, denne ånd af
liv, den ånd af indsigt, der åbenbarer livet for os
og lader os forstå så meget mere af os selv og
hinanden. Det er den Ånd, der ikke kan måles
og vejes, men det er den ånd der gør livet stort
og farverigt. Det er sådan noget der går op for
en når man bliver over de 40. Pludselig går livet
langsommere og man opdager at livet har givet
en noget særligt. Nemlig erfaring. Og den kan
man ikke købe, den skal gennemleves. Og det
er så det I skal nu. I er ikke voksne, endnu! Men
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det begynder nu. Rejsen fra barn til voksen begynder nu. Man taler om de formative år. De år
hvor man danner sit voksne sindelag. Det er nu
I gør nogle af jeres vigtigste erfaringer. Nemlig hvordan I selv tager ansvar for Jeres eget liv.
Det er der nemlig ikke nogen der kan. En dag
om ikke så længe skal I selv finde Jeres venner,
for jeres klassekammerater er der ikke længere.
En dag skal I selv finde Jer en kæreste. Og der
gives ikke kurser i hvordan det fungerer. Eller jo
det gør der, men det ikke meget værd for det
kan kun læres ved at gøre det. I skal også selv
finde ud af hvad I er gode til. Det er der heller
ikke nogen der kan gøre for jer. Kort sagt ingen
kan leve Jeres liv for jer. Og inden længe skal
I selv tage ansvar for jeres eget liv hver især. I
skal selv tage ansvar for jeres eget liv, og når I
en dag selv får børn, så vil I opleve at I også skal
tage ansvar for dem, ligesom Jeres forældre har
taget ansvar for Jer og kørt og bragt jer og hentet jeres cykler og hvad de ellers har stået model til. Nu skal I til at gøre det selv. For der er
ikke andre til det. Og det er det vi fejrer. At I nu
står på tærsklen til at være voksne ansvarsbevidste mennesker der selv må leve livet på godt
og ondt. Gennemleve nederlag som sejre, og
opdage at det ikke er sejrene der gør jer stærkere, det er når i rejser jer fra nederlagene at I
bliver stærke.
Og vi fejrer Jer her og giver Jer Guds velsignelse
med, fordi I skal ikke gå vejen alene. Livet er en
kamp, men selvom intet andet menneske kan
leve ens liv for en, så var der dog en der kunne.
Så bliv ved med at være glade, blev ved med
at være nysgerrige, vær hinandens venner, pas
godt på hinanden og de mennesker I møder på
jeres vej. Pas godt på jer selv og som altid.
Gå med Gud.

verningekirke.dk
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Vejledning

Nye Former!
Ja hvem kan ikke fra tid til anden tænke sig nye
former? Og her mener jeg formen på gudstjenesterne! Det har snart i mange år været almindeligt i flere kirker at man nytænker gudstjenestens form, og vi er i Verninge kommet frem til
at det måske var værd at prøve.
Det påstås ofte at man må være der hvor menigheden er og hvis vores vaner og livstil har
ændrer sig, så bør gudstjenestelivet ændre sig
med. Derfor vil Verninge Kirke, i anden halvdel
af 2016 forsøge sig med alternative gudstjenester ca. en gang om måneden.
For nok kan fornyelse undertiden føles tiltrængt, men vi må ikke glemme at kirken er
den klippe af tradition og historie, der sikrer at vi stadig har rødder i tiden, og i verden.
Det kristne budskab skal tales ind i tiden, javist, men det må ikke blive udvandet, det må
ikke bare blive en trend af smarte moderne
ord, der lyder godt for det moderne menneske,
som blot pynter sig, med intellektuelle blomster, men som rent faktisk tager ordene til sig,
og derved selv blomstrer. Kirken skal være til
at stole på, derfor vil de fleste gudstjenester
være ganske som de plejer med den liturgi, det
vil sige den måde at gøre tingene på som vi er
vant til.
Men en gang om måneden eller sådan cirka vil
vi ændre Gudstjenestens form, i håbet om at
nogen vil finde dette inspirerende. Og det er
vigtigt at understrege at det jo kun er gudstjenestens form der ændrer sig. Indholdet er det
samme. For indholdet i den kristne gudstjeneste er jo at vi finder sammen i troen, finder ind i
et fællesskab hvor vi mærker hinandens selskab
og nærvær og derved oplever den ånd der er
en del af kirken, nemlig fællesskabets ånd. Og
i dette fællesskab vil vi høre evangeliet, vi vil
samle os i bøn og sang og modtage velsignelsen. Ganske som vi altid gør. Men ved at opleve
dette fællesskab på en ny måde bliver det måske en ny og berigende oplevelse.
Og det er ikke nødvendigvis de store forandringer man vil opleve, men alligevel. Ofte vil
gudstjenesterne finde sted på et andet tidspunkt end søndag formiddag. Og som regel vil
hver gudstjeneste have et særligt tema. Det kan
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være en friluftgudstjeneste i samarbejde med
Verninge Spejderne, det kan være en aftengudstjeneste en sommeraften hvor vi efter en
kort andagt samles om et bål og rister et par
pølser. Det kan være en særlig musik-gudstjeneste hvor vores dygtige organist og kirkesanger hjælper os igennem en særlig musikalsk
gudstjeneste. Det kan være en gudstjeneste
hvor stilhed bøn og refleksion er i højsædet, og
vi har også planer om en gudstjeneste sammen
med nabokirken, en slags venskabsgudstjenester hvor vi besøger hinanden og derved oplever at det kirkelige fællesskab rækker ud over
sognegrænsen. For kirke betyder fællesskab.
Andre gange vil der måske blot være en kop
kaffe og en småkage efter gudstjenesten, men
også dette kan være noget særligt for vi når da
at opleve det fællesskab som jo i grunden er
selve kirkens væsen. Fællesskabet med hinanden, i Kristus.
Jeg håber at I vil tage godt imod dette initiativ
og være med til at revitalisere gudstjenestelivet
i Verninge.

Søndag 26. juni kl. 19.00
Spejdergudstjeneste i det fri
Sted: Andagtspladsen Port Arthur
Søndag den 26. juni holder vi vores første alternative gudstjeneste. Det bliver på andagtspladsen ved spejdercenteret Port Arthur. Herved gives muligheden for at alle kan opleve den helt
særlige stemning der er når man mødes i den
lille lysning i skoven med et alter der gør lysningen til et kirkerun skabt ud af få stykker naturtræ og hvor hvis vi er heldig vil solen skinne
gennem træernes kroner og skabe disse striber
af lys der følses som en hilsen fra himlen.
Der vil være centerlejr den weekend så der vil
være masser af unge mennesker at hilse på og
man kan måske nå at få et glimt af deres aktiviteter og den særlige korpsånd, der altid er på
en sådan lejr.

verningekirke.dk

Søndag den 17. juli kl 19.00
Grill og Gud
Sted: Verninge Kirke
I den lyse sommeraften vil vi mødes til en kort
aftengudstjeneste, hvor vi hører evagelielæsninge og synger en salme eller to og hvor vejret forhåbenligt er med os så vi efter andagten
kan samles ved det grønne område bag graverhuset og nyde udsigten mens vi griller en pølse
og lidt brød og nyder en øl eller vand og hinandens selskab.

Søndag den 7. august kl. 10.30
Venskabskirke
Sted: Brylle Kirke
Da kristendom handler om komme sammen i
fællesskab og den kristne kirke jo er summen
af alle kristne kirker, så vil vi også samle os på
tværs af sognegrænsen og samles med menigheden i Brylle til højmesse. En højmesse der
ikke vil være meget anderledes end i Verninge,
da præsten vil være Verninges præst Niels Lysebjerg. Men menigheden skulle gerne opleve et
nyt fællesskab.
Er vi heldige serverer menigheden en kop kaffe
bagefter.

Søndag den 21. august kl. 19.00
Aftengudstjeneste
Sted: Verninge Kirke
En stille aftengudstjeneste med evangelium,
salmer, bøn og velsignelse og ikke mindst tid til
stilhed og refleksion. Alt for mange stresser af
sted og fylder deres hoved med larm. Ikke bare
støj, men en larm af informationer, og gøremål
og spørgsmål og opgaver som man nødvendigvis må tage stilling til konstant. Og passer
man på, glemmer man at lytte til sit hjerte sit
sind, og det kan man kun hvis man ind imellem
er stille. Og at være stille og lytte til sit eget indre, det er ikke nyt, det gjorde de gamle munke
også. Og det er når vi er helt stille at vi kan høre
Gud.

verningekirke.dk

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis
foretager jordemoderen anmeldelsen, men er
fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns
fødsel via blanketten ”Fødselsanmeldelse” senest 14 dage efter fødslen. Blanketten findes
på borger.dk

Dåb

Der rettes henvendelse til kirkekontoret angående, hvilken dag man ønsker dåb. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken.

Navngivning

Navngivning anmeldes til kirkekontoret i det
sogn, hvor forældrene bor/boede, da barnet
blev født. Ansøgningen sker via borger.dk
Et barn skal navngives senest 6 måneder efter
fødslen: enten ved dåb eller navngivning.

Vielse

Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med kirkekontoret. Brudeparret skal desuden henvende sig på ægteskabskontoret i bopælskommunen, hvor der udstedes en prøvelsesattest, som
medbringes sammen med dåbsattester til samtalen med præsten. Denne attest er kun gyldig i
fire måneder.

Ved dødsfald

Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, når et dødsfald indtræffer. En begravelsesforretning kan være behjælpelig med at ordne
dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. Anmeldelsen skal foretages senest to hverdage efter dødsfaldet.
Tid og sted aftales med den præst, der skal
foretage bisættelsen eller begravelsen. Præsterne taler gerne med de pårørende.

Kirkebil

Alle, som har besvær med transporten til og fra
Verninge Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til
alle gudstjenester.
Kirkebilen, som henter og bringer på adressen,
bestilles ved henvendelse til Servicebussen på
tlf. 64 75 19 19. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.
Kirkebilen er ikke kun et tilbud til gudstjenester,
men også til vore øvrige arrangementer.
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Kalender
Juni

5. 7.30 Sogneudflugt
			 Menighedsrådet.

2. s. e. trinitatis

12. 9.15 Gudstjeneste
			 Dorthe Terp Dahl

3. s. e. trinitatis

19. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

4. s. e. trinitatis

26. 19.00 Spejdergudstj.
			
Solevad
			
Niels Lysebjerg

5. s. e. trinitatis
Læs mere side 6

Juli

3. 10.30 Højmesse
			 Dorthe Terp Dahl

6. s. e. trinitatis

10. 9.15 Gudstjeneste
			 Dorthe Terp Dahl

7. s. e. trinitatis

17. 19.00 Aftengudstjeneste 8. s. e. trinitatis
		
med grill og bål
Læs mere side 7
			
Niels Lysebjerg
24. 9.15 Gudstjeneste
			 Dorthe Terp Dahl

9. s. e. trinitatis

31. 10.30 Højmesse
			 Dorthe Terp Dahl

10. s. e. trinitatis

August

7. 10.30 Venskabsbesøg
			
i Brylle Kirke
			
Niels Lysebjerg

11. s. e. trinitatis
Læs mere side 7

14. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

12. s. e. trinitatis

21. 19.00 Aftengudstjeneste 13. s. e. trinitatis
			 Niels Lysebjerg
28. 10.30 Højmesse
			 Dorthe Terp Dahl

September

14. s. e. trinitatis

4. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

15. s. e. trinitatis

11. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

16. s. e. trinitatis

13. 19.00 Opstillingsmøde
18. 11.00 Høstgudstjeneste 17. s. e. trinitatis
			 hos Enggaard
			
Niels Lysebjerg

Kontakt
Sognepræst Niels Lysebjerg
Holmehavegyden 50, 5690 Tommerup
Tlf. : 64 75 11 50, mail: nelh@km.dk
Træffes personligt og på telefon hele ugen,
undtaget mandag.
Bedst mellem 8.00 og 20.00
Fast kontortid onsdag mellem 10.00 og 12.00
Graver Peder Bonde
Tlf. 64 75 28 33,
mail: graveren@verningekirke.dk
Træffes hele ugen undtaget mandag.
Bedst mellem 8.00 og 15.00
Organist Ingalena Jensen
Tlf. 20 54 68 14, mail: jingalena@yahoo.dk

Formand Klaus Jensen
Neversvej 42, 5690 Tommerup
Tlf: 27 90 21 97, mail: kj-laerkegaard@email.dk
Kirkeværge Hanne Kirsten Hansen
Hesselhoved 4, 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 13, mail: moeller.4@nypost.dk
Redaktør af kirkebladet Søren Brander
Solevadvej 6, 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 48, mail: s@brander.me

Kirkebil
Husk kirkebil til gudstjenester og til vore øvrige
arrangementer. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.
Ring til Servicebussen på 64 75 19 19

verningekirke.dk

